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Врз основа на член 104 од Статутот на Приватната високообразовна
установа Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин” Свети Николе и
член 94 од Законот за високото образование на РМ (Сл. весник 82/18), Сенатот на
ПВУ МСУ „Г. Р. Державин“, на седницата одржана на 28.01.2019 година, донесе

ПРАВИЛНИК
за предвремено полагање на испити на студентите на
Приватната високообразовна установа Меѓународен
Славјански Универзитет „Г. Р. Державин” Свети Николе Битола

I.

ОПШТИ ОДРЕДБИ
Член 1

Со овој Правилник се регулираат начинот и постапката за предвремено
полагање на испити на студиските програми на прв циклус на студии на
Приватната високообразовна установа Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р.
Державин” Свети Николе.

Член 2
Студентот кој по завршувањето на 50% од семестрите предвидени согласно
студиската програма, односно кој ги исполнил условите од кредит-системот на
првиот циклус на универзитетски студии ќе постигне просечна оценка најмалку
8,50 (осум и педесет) има право предвреме да полага испити по предмети од
следната година, по претходна уплата на годишната школарина за наредната
академска година, односно по првиот блок предмети според кредит-системот, како
и на паралелно студирање на друг факултет.
Се смета дека студентот ја завршил студиската година доколку ги има
положено сите испити предвидени за таа година во студиската програма.
Студентите можат да ги завршат студиите со предвремено полагање на
испитите во времетраење, не порано од пет семестри за тригодишните студии од
прв циклус, и не порано од шест семестри за четиригодишните студии од прв
циклус.
Доколку според студиската програма е предвидена дипломска работа истата
не може да биде одбранета пред започнувањето на петтиот семестар за
тригодишните студии од прв циклус и не порано од седмиот семестар за
четиригодишните студии од прв циклус.
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Член 3
Барање за предвремено полагање на испитите имаат право да поднесат
студентите од втора, трета и четврта студиска година.
Студентите од прва година немаат право на барање за предвремено
полагање на испитите поради сѐ уште неоформениот среден просек барем од една
студиска година.

Член 4
Барањето за предвремено полагање на испитите може да се поднесе во два
периоди во текот на академската година и тоа:



II.

од 15-ти септември до 30-ти септември и
од 15-ти февруари до 1-ви март

ПОСТАПКА ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА БАРАЊЕТО
Член 5

Постапката за предвремено полагање на испитите се отпочнува со
поднесување на барање од страна на студентот до службите за студентски
прашања.
Барањето треба да содржи податоци за студентот и список на положени
испити од претходните години.
Во прилог на барањето се доставува и студенстскиот индекс како доказ за
положените испити и освоените кредити од претходните години.
Поднесеното барање се архивира во службата за студентски прашања и
потоа се доставува до надлежниот декан.

Член 6
По доставеното барање до Деканот на факултетот истиот е должен во рок од
15 дена да одлучи на барањето на студентот. Одговорот на барањето - одлуката
треба да се достави до студентот во писмена форма и истата треба да биде
образложена.
Доколку при донесување на одлуката Деканот на факултетот има потреба од
дополнителни информации, истиот има право донесувањето на крајната одлука
да ја пролонгира за уште 15 дополнителни дена без известување до барателот.
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Член 7
По донесувањето на одлука од страна на Деканот на факултетот по основ на
поднесеното барање, студентот има право на жалба до Деканската управа во рок
од 15 дена од денот на приемот на одлуката.
Жалбата може да се достави преку архивата на факултетот на адреса: ул.
„Маршал Тито” 77, 2220 Свети Николе, Република Северна Македонија.
Деканската управа е должна во рок од 15 дена да одлучи по однос на
жалбата.
Решението на Деканската управа е конечно.

Член 8
При поднесување на ново барање за предвремено полагање на испитите за
наредната студиска година, треба да има поминато најмалку шест месеци од денот
на донесената претходна одлука за предвремено полагање на испитите.

Член 9
По донесувањето на позитивна одлука на барањето за предвремено
полагање студентот е должен да ја уплати целосната партиципација за студиската
година без право на никаков попуст (регулиран со други одлуки) и дополнителен
трошок во висина од 400 евра сметано по средниот курс на НБРМ на денот на
уплата.
При подигање на одлуката од Службата за студентски прашања студентот е
должен да приложи уплатница за уплатена школарина предвидена во став 1 од
овој член.

Член 10
Овој правилник стапува на сила веднаш и ќе се применува од денот на
неговото донесување.

Место и датум:

Претседател на Сенат:

Свети Николе,
28.01.2019 година

Доц. д-р Васко Стамевски
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